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هامواجهه با سیالببخش سالمت در  و پاسخ دستورالعمل آمادگی 1  

 مقدمه:

ران ها قرار داشته و ایتاثیر سیالبش از سایر مناطق جهان تحتقاره آسیا بیترین مخاطرات طبیعی در جهان هستند. ها شایعسیالب

 یندگبار یدر الگوها ریی، تغاقلیمی راتییبا توجه به تغ ریاخ یهادر دههدر این منطقه است.  در معرض سیلنیز یکی از کشورهای 

این  المتیسأثیرات ت. است افتهی یقابل توجه شیآنها افزا اثرات انسانی و اقتصادی و شدت ،هابالیس فراوانی، ایو باال آمدن سطح در

ها، یرساخت، زو درمانی بهداشتی سهیالتطور غیرمستقیم از آسیب دیدن تیا به و هامستقیماً از طریق تماس با سیالب نوع از مخاطرات

درمانی بهداشتی و جاری شدن سیل در مراکز  شود.حمایت اجتماعی ناشی می آسیب نهادهایها، منابع غذایی و آب یا اکوسیستم

 و دریافت خدمات بهداشتی بستری و نیازمند بیماران افزایش تعداد ،هازیرساخت ، تخریب و یا آسیب بهمنجر به توقف ارائه خدمت

دستورالعمل مذکور با  .شودمی مزمن هایبیماران مبتال به بیماری فرایند خدمت رسانی بهدر  تافزایش مشکالهمچنین درمانی و 

مسئولین و  ایجاد هماهنگی و وحدت رویه درو  هادر مواجه با سیالبریزی و پاسخ اثربخش برنامه ،دگی بخش سالمتهدف ارتقا آما

  کشور تدوین شده است. حوزه سالمتمتولیان 

 حوزه اورژانس پیش بیمارستانی 

و  های خطرنقشهتدوین پایش، نظارت و هشدار زودرس، الزم است  هایبرنامههدایت  بندی مداخالت وبه منظور اولویت: 1ماده

ها با محوریت دبیرخانه شورای سیاستگذاری سالمت وقوع سیالب 1و همچنین ارزیابی خطر ایی با ریسک باالمناطق جغرافی شناسایی

و نتایج آن در جلسات شورای مذکور مورد  صورت گرفتهمستقر در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی در حوادث و سوانح دانشگاه 

 های پیشگیری، آمادگی، پاسخ و بازیابی قرار گیرد.بررسی و مالک عمل تدوین برنامه

مصدومین ، ارائه خدمات درمانی و مدیریت و انتقال مصدومین نجات های؛در زمینه موجود و موردنیاز هایارزیابی ظرفیت: 2ماده

و مشارکت سایر حوزه های دانشگاه  2انبوه، تامین دارو و تجهیزات به طور مستمر و با محوریت مرکز هدایت و مدیریت عملیات

 انجام شود.تخصصی 

مراحل مختلف آمادگی، پاسخ و بازیابی در  موقع و کارآمداطمینان از اقدامات یکپارچه، مؤثر، بهبه منظور هماهنگی بیشتر و  :3ماده

و  ینمعاون ،رئیسحضور  با مسئولیت دبیرخانه شورا و باسیل، الزم است جلسات شورای سیاستگذاری سالمت در حوادث و سوانح 

ل کهای پزشکی به عنوان دبیر، مدیر حراست، مدیررییس مرکز فوریت عضویت معاونین، دانشگاه ورئیس  مدیریت با )دانشگاه مدیران 

و  (، رئیس اداره پدافند غیرعاملمدیر دفتر پرستاری و مدیر روابط عمومی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، بازرسی، دفتر

 برگزار گردد. مرکز هدایت و مدیریت عملیات دانشگاه  دربه صورت مداوم های همکار و پشتیبان ن دستگاهنمایندگاهمچنین 

مفاهیم و اصول  با (در سطوح ستادی، دانشگاهی و واحدهای عملیاتی)کلیه ذینفعان  آشنایی آمادگی و منظور افزایشبه  :4ماده

، اداره کل امور  6ملیو چارچوب پاسخ  5، برنامه ملی پاسخ4، سیستم مدیریت حوادث ملی3سامانه فرماندهی حادثهمدیریت بحران، 

                                                           
1 Risk assessment 
2 EOC 
3 ICS 
4 NIMS 
5 EOP 
6 NRF 
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در سطوح آموزش مداوم مدیریت بحران های از برگزاری دوره حوادث سازمان اورژانس کشور و واحدهای متناظر آن در دانشگاهها

 کارشناسان و مدیران ستادی، دانشگاهی و عملیاتی اطمینان حاصل نماید.

 خانهوزارت مرکز هدایت و مدیریت عملیاتهای ارسالی از طرف هشدارالزم است به ، هاسیالبدر صورت اطالع از احتمال وقوع  :5ماده

ساعت اول، هر  6ساعت در  2های الزم حداکثر هر هشدار در چنین شرایطی، توجه بعمل آید. و سازمان های پایشگر بصورت مداوم

های تابعه ات دانشگاه به واحدمرکز هدایت و مدیریت عملیساعت اول و هرروز تا پایان شرایط اضطراری از طرف  72ساعت در  6

  .گرددمیارسال 

با محوریت مرکز بندی حادثه درنظرگرفتن دستورالعمل سطحبا  ،و سامانه فرماندهی حادثه سازی چارچوب پاسخ ملیفعال :6ماده

 های همکارها و سازمانور نمایندگان معاونتبا حض ضروری است و این مرکزدر مواجهه با سیالبها هدایت و مدیریت عملیات دانشگاه 

 روزی فعال می باشند.به صورت شبانهتا پایان شرایط اضطراری 

، حادثه بندیسطحدستورالعمل متناسب با باید  فراخوانی پرسنل ستادی و عملیاتی دانشگاه باش واعالم آماده وریزی برنامه :7ماده

ویژه  عملیاتهای فراخوان پرسنل و تیم ملی دستورالعمل ،راستا الزم استدر این انجام شود. مداوم  هایارزیابیسریع و نتایج ارزیابی 

(EMTsمالک ع )ها قرار گیرد.مل مراکز هدایت و مدیریت دانشگاهها در مواجهه با سیالب 

های غیردولتی و مردمی داخلی و خارجی های همکار و پشتیبان، سازمانها و امکانات سازمانبرداری از ظرفیتبه منظور بهره: 8ماده

پذیر و انتقال مصدومین به مراکز درمانی، تخلیه مراکز و تامین تجهیزات بهداشتی و درمانی و اقالم های آسیبجایی گروه)در جابه

مدیریت بحران کشور، های الزم را با سازمان دارویی و...(، مراکز هدایت و مدیریت عملیات وزارتخانه و دانشگاهها موظفند هماهنگی

 های همکار و پشتیبان در عملیات پاسخ بعمل آورند.ها، مراکز نظامی، هالل احمر و سایر سازمانها و فرمانداریستانداریا

باید براساس برآورد مردمی و تشکلهای  هایسازمانکار و پشتیبان و هم هایسازمان و بهره برداری از ظرفیتهای هماهنگی :9ماده

هدای دارو، ادر زمینه المللی بینملی و پشتیبانی شرکای  و دریافت، غربالگریدرخواست، های از وجود سیستم صورت گرفته ونیازها 

 .و سایر کمک های مالی و غیرمالی اطمینان حاصل گرددآوری فنو تجهیزات،  مواد مصرفی

پیش بیمارستانی دانشگاهها موظفند برنامه کاهش اورژانس ها، حوزه های ناشی از سیالببه منظور کاهش اثرات و آسیب :10ماده

 تدوین نمایند.سیل پذیری پایگاههای اورژانس را با تمرکز بر پایگاههای در معرض خطر آسیب

و آماده بودن کلیه خودروهای امدادی )شامل  پایگاههای اورژانسهای پزشکی دانشگاه از تامین الزم است رئیس مرکز فوریت :11ماده

و  دارهای آمبوالنس کمکخودرو ،خودروهای دو محوری، ی بیمارستانهاهاها و آمبوالنسهای رزرو، اتوبوس آمبوالنسآمبوالنس

های سیمبیدارو، تجهیزات مصرفی و غیرمصرفی، و همچنین تجهیزات آنها )شامل ( درمانی-ی عملیاتی مراکز بهداشتی خودروها

 حاصل نماید.اطمینان  (و...115وماسیون اورژانس های واجد اتخودرویی و دستی در کد

ر ها، وضعیت آالرم و آژیها، الستیکپاکنها از قبیل برفدر راستای ارتقای کیفیت خدمت رسانی باید تجهیزات آمبوالنس :12ماده

 سیستم گرمایشی در کابین بیمار و ... به طور مداوم مورد بررسی قرار گیرد.

رسانی مطلوب، ضروری است محل استقرار و ارتقای ایمنی پرسنل و بیماران و همچنین امکان خدمتدر راستای حفظ : 13 ماده

 مورد توجه قرار گیرد.دانشگاه های پزشکی مرکز فوریتها با محوریت ایمن آمبوالنس
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وزارتخانه و دانشگاهها و  مراکز هدایت و مدیریت عملیاتجهت انتقال ایمن بیماران و مصدومین، ضروری است با محوریت  :14ماده

از طریق برقراری ارتباط مستمر با مراکز راهداری و پلیس راهور، سازمان هواشناسی و هالل احمر، آخرین اطالعات مربوط به وضعیت 

س ین از طریق اورژانمآب و هوایی و راهها و مناطق صعب العبور اخذ گردد. همچنین در مواقعی که امکان انتقال بیماران و مصدو

 بعمل آید.های همکار های سازمانظرفیت های الزم جهت استفاده ازبه سرعت هماهنگیپذیر نیست، هوایی و زمینی امکان

اس با توسط یک کارشن کلیه وقایع تا پایان شرایط اضطراریبه منظور پایش و نظارت دقیق بر فرایند خدمت رسانی باید  :15ماده

ات )بجز موارد خاص که نیاز به گزارشگردد. همچنین الزم است مستند ثبت و  دانشگاه عملیاتدر مرکز هدایت و مدیریت تجربه 

به مرکز هدایت و مدیریت عملیات وزارتخانه و  مرکز فوق ها( به صورت روزانه جمع آوری و از طریقگزارش فوری دارد مثل طغیان

 مدیران دانشگاه ارسال گردد.

رنامه و ببندی بر اساس دستورالعمل سطح ،دانشگاه رئیسبا هماهنگی  یپایان شرایط اضطرار بازگشت به شرایط عادی و :16 ماده

 اعالم می شود.دانشگاه  مرکز هدایت و مدیریت عملیات توسط پاسخ سریع

حوادث و اداره کل امور با محوریت باید حداکثر ظرف مدت یکماه پس از حادثه های آن آموختهگزارش نهایی سیل و درس :17ماده

همکاری کلیه واحدهای متولی پاسخ استخراج و به واحدهای نظارتی  همچنین بالیای سازمان و واحدهای متناظر در دانشگاهها و

 سال گردد.را

 حوزه بهداشت

و بازدید  ظارتنهای عملیاتی تخصصی تشکیل و با اعزام به منطقه سیل زده، باتوجه به اهمیت ارزیابی نیازهای جمعیت، تیم :18ماده

حوادث  سالمت در شورای سیاستگذاریای به گزارشات دورهو صورت گرفته لیست پایش مندرج در برنامه پاسخ میدانی بر اساس چک

 و سوانح دانشگاه و در صورت لزوم شورای سیاستگذاری وزاتخانه ارسال گردد.

پذیر و پرخطر شناسایی و وضعیت اسکان و تامین اقالم و ولوازم مورد نیاز )واکسن، تجهیزات و گروههای آسیب الزم است :19ماده

 های پرخطربا تمرکز بر گروه سیالبهاو...( جمعیت متاثر از  بلر کری محیط، وبا تشخیص کیت عقرب، ضد سرماقالم دارویی، بهداشتی، 

 پیگیری گردد.

ها مورد قبل از وقوع سیالب ،سالمت جامع خدمات مراکز دارویی های گنجه و زایمانی های تسهیالت ،اورژانس ترالی های رواد :20ماده

 بررسی قرار گرفته و از تکمیل آنها اطمینان حاصل گردد. 

ها و آبفای روستایی و شهری ها، فرمانداریدر راستای تامین آب آشامیدنی سالم الزم است ضمن هماهنگی با استانداری :21ماده

جهت تامین، برداشت و ذخیره آب سالم، توزیع کلر، پرکلرین و آهک، کلرسنجی با محوریت مراکز سالمت محیط و کار اقدامات الزم 

 صورت گیرد. ،و گندزدایی آب و همچنین آموزش به خانوارها در خصوص عدم استفاده از آب غیرسالم

 رهیذخ خزنم و آب پرتابل هیتصف دستگاه تامیناز  ،هاقبل از وقوع سیالب الزم استی به آب سالم، به منظور بهبود دسترس :22ماده

 اطمینان حاصل گردد. (لیتری هزار 20 و هزار 10 و هزار 5 حجم در) پرتابل آب
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فاضالب، جمع آوری و دفع بهداشت آب و  بر نظارتها، باید به منظور بهبود وضعیت بهداشت محیط منطقه متاثر از سیالب :23ماده

و  پاشی محیط و اماکن، سمبهداشتی سرویسهای گندزداییپسماند و الشه حیوانات،  دفنو  اسکان هایبهداشتی مواد زائد، محل

 محیط بهداشت عملیاتی هایهای مشترک انسان و دام توسط تیمهای عفونی ناشی از آب و غذا و بیماریهمچنین پایش بیماری

 رار گیرد.مورد توجه ق

شناسایی بیماران مبتال به بیماری های ا، آنه یساز رهیو ذخ ریرواگیغ مارانیب ازیمورد ن زاتیو تجه یاساس یبرآورد داروها :24ماده

رکز کارشناسان مباید مورد توجه  ریرواگیغ یهایماریوزش مراقبت بو آم عروقی، فشار خون و دیابت و...(-غیرواگیر )بیماریهای قلبی

 های غیرواگیر دانشگاه قرار گیرد. بیماری مدیریت

متاثر از سیالبها باید مبتنی بر نیازسنجی گروههای هدف توسط کارشناسان حوزه  تیبه جمع یآموزش خودمراقبت هیارا : 25ماده

 آموزش و ارتقا سالمت دانشگاه صورت گیرد.

 موادتوزیع  و غذایی مواد انبارهای بر نظارت ها،تاثیر سیالببه منظور ارتقا وضعیت تغذیه و امنیت غذایی جمعیت تحت :26ماده 

 باید مورد توجه کارشناسان سالمت محیط و تغذیه دانشگاه قرار گیرد. ،غذایی

ها، الزم است کارشناسان ای و کاهش اثرات بهداشتی در مناطق متاثر از سیالبدر راستای حفظ و ارتقای بهداشت حرفه :27ماده

های برداری از آالیندهضمن شناسایی محل دقیق انبارها و نوع مواد شیمیایی و سموم موجود در منطقه، نمونه ایبهداشت حرفه

آوری و دفع بهداشتی سموم و مواد شیمیایی و انجام هایی جهت جمعاند، تعبیه مکانمحیط کار انبارهایی که دچار تخریب شده

 را مورد توجه قرار دهند. خطربرای افراد در معرض  خطرناکمواد ها و معاینات اختصاصی متناسب با نوع آالینده

از ابتال و شناسایی سریع موارد بیماری، الزم است واکسیناسیون جمعیت متاثر با اولویت تزریق واکسن  به منظور پیشگیری :28ماده

های پرخطر، ، پیگیری حضوری و تلفنی گروهکامل زاتیتجه با اریس شگاهیآزمابرداری از اندازی و بهره، راه Aآنفوالنزا و هپاتیت 

 مورد توجه قرار گیرد.و...(  بثورات ایکتر، ،)تب سندرمیک نظام تقویتهای هدف و آموزش گروه

، پشتیبانی آزمایشگاهی از نظام مراقبت سندرمیک هامتاثر از سیالباولویت اصلی جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی در مناطق  :29ماده

 باشد.میواگیر  یهایماریدارای اولویت مرکز مدیریت ب یهایماریاسهال حاد آبکی و اسهال خونی و همچنین سایر ب یهاسندرمبویژه 

 (پر خطر و نوزادان یهابا اولویت خدمات ضروری به مادران باردار، گروه)رقراری خدمات روتین آزمایشگاهی در این راستا بایستی از ب

اطمینان حاصل سل، اچ آی وی و آنفلوانزا(  یهاشگاهیتخصصی ارائه خدمت )آزما یهاخدمات آزمایشگاهی در شبکهاستمرار ارائه و 

 گردد.

ت ، اجتماعی و اعتیاد و مشارکیبه منظور بازتوانی و بهبود تاب آوری افراد متاثر از سیالبها باید با محوریت حوزه سالمت روان: 30ماده

ه ارائ  و یاجتماع یروان یهاتیائه حما، اریو اجتماع یتیحمابا نیازهای افراد  ییشناسامان های همکار، سازمان بهزیستی و سایر ساز

 مورد توجه قرار گیرد. ادیاعت و یروان یهایماریب یبه افراد دارا یخدمات درمان
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 حوزه درمان

ا، هتخلیه موقت و جابجایی بیمارستانحادثه، دستور بندی ریع و خسارات وارده و همچنین سطحبا توجه به نتایج ارزیابی س :31 ماده

ر رسانی به جمعیت تحت تاثی خدمات تداومحفظ و درنظر گرفتن با و دانشگاه  رئیسدرمانی در معرض خطر با دستور  آموزشیمراکز 

 صادر گردد.

آموزشی درمانی و  ارسال شده از مرکز هدایت و مدیریت عملیات، روسای مراکز باتوجه به پیام های هشدار و اطالعات :32ماده

ستانی در مواقع )فعال سازی پروتکل های آمادگی بیمار %25حداقل به میزان  ظرفیت مازادموظفند در زمینه افزایش  بیمارستان ها

 ،ران الکتیو در شرایط اضطراری، لغو جراحی های الکتیوبیما: تخلیه و آماده باش اورژانس های بیمارستانی، ترخیص خطر و بالیا شامل

 اقدامات الزم را مطابق دستورالعمل های موجود بعمل آورند.  خون و محصوالت خونی مازاد( %25تامین حداقل 

 س نتایجبراساو دارو و تجهیزات داشته دپوی مناسب درمانی باید نظارت کامل بر  آموزشیها و مراکز روسای بیمارستان :33ماده

 های عمل، نقایص موجود را شناسایی و در اسرع وقت مرتفع نمایند.ی ویژه و اتاقهاهای اورژانس، بخشبخشارزیابی 

 ومرکز هدایت و مدیریت عملیات با تیم مدیریتی مستقر در  هابیمارستانآموزشی درمانی و رتباط مداوم مدیران مراکز ا :34ماده

با استفاده از ابزارهای ارتباطی مناسب به و سریع و به موقع  ،هرگونه آسیب اتگزارش ضروری بوده و الزم است شبکهمرکز مدیریت 

  ارسال گردد. حوزه هااین 

 حوزه غذاودارو:

فهرست داروهای موجود و مورد نیاز در سیالب هاو تهیه شده  ضروری است ،امین و توزیع مناسب اقالم داروییتبه منظور  :35ماده

 مورد توجه قرار گیرد. استراتژیک اقالم تامین سولهو ذخیره سازی داروها، واکسن و تجهیزات پزشکی از طریق 

 و وجود وسایلدار  یخچال دارویی، ماشین یخچالدر راستای توزیع مناسب اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی باید از تامین  :36ماده

 .اطمینان حاصل گرددبه منطقه  دارویی اقالم حمل جهت نقلیه

 فراورده فرایند توزیعی تغذیه ای، شیرخشک و غذای ویژه و همچنین فراخوان دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، مکمل ها :37ماده

 مایحتاج صورت پذیرد.سایر های دارو و و ظرفیتمبتنی بر ارزیابی نیازها  و حوزه غذاودارو دانشگاهتحت نظارت باید ها 

و تحت نظارت کامل این حوزه صورت دانشگاه ها باید با محوریت حوزه غذاودارو مع آوری و امحا داروها و فراوردهفراخوان ج :38ماده

 گیرد.

 حوزه انتقال خون:

، آموزش گروه های پخش خون پشتیبان های ایمنایجاد مکان ،پذیری پایگاه های انتقال خونپیشگیری و کاهش آسیب :39ماده

، شناسایی مکان های خونگیری مناسب و امن با ظرفیت استقرار "گروه های داوطلب خدمت"و  "داوطلب اهدای خون"در دسترس 

 یرد.قرار گادارات استانی انتقال خون سریع تیم سیار خونگیری، از برنامه های مهمی است که باید قبل از وقوع سیالبها مورد توجه 
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های خونی برای کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی ضروری است با محوریت منظور تامین خون و فراوردهبه  :40ماده

ای هو تامین اقالم استراتژیک ضروری )شامل کیت و کیسه خون(، تامین سامانه مناسب سازیخون از ذخیرهاستانی انتقال  ادارات

بانک "روز نیاز معمول در هر پایگاه انتقال خون، استقرار  5ذخیره خون کافی برای حداقل  آماده بهره برداری، تامینسیار اهدای خون 

 اطمینان حاصل گردد. "های خون پیش بیمارستانی

به مراکز ترابری خون و فرآورده خون در قالب شبکه ملی خون رسانی با تامین ناوگان زنجیره سرما از استان های معین  :41ماده

استانی  اداراتانتقال خون و مستقیما به بانک خون بیمارستانی و بیمارستان های صحرایی در مناطق دچار سیل بایستی مورد توجه 

 انتقال خون قرار گیرد. 

و  داوطلبانهاطالع رسانی عمومی و فراخوان اهداکنندگان برای اهدای خون منظور استفاده بهینه از مشارکت مردمی، به  :42ماده

ای از با انتشار پیام هباید مبتنی بر ارزیابی نیاز مراکز ارائه دهنده خدمات و بسیج داوطلبین ماهر در زمینه فرایندهای انتقال خون 

 پیش آماده شده از طریق رسانه های ارتباطی صورت گیرد.

 حوزه روابط عمومی:

کاهش اضطراب به منظور مورد نیاز، الزم است قبل از وقوع سیل و مردم به اطالعات دسترسی حصول اطمینان از به منظور  :43ماده

احتمالی، از فرایند صحیح اطالع رسانی از طریق سخنگو و مدیر روابط عمومی دانشگاه اطمینان پیشگیری و پاسخ به شایعات جامعه و 

 حاصل گردد. 

وزارتخانه، روابط عمومی با محوریت  الزم است ها،ارها در مواجهه با سیالبخانوو آموزش آمادگی  ارتقای در راستای :44ماده

و  ی آموزشی موجود )دارت(ابا استفاده از محتوهای مستمر های سالمتی و آموزشپیام ،آموزش بهداشتها و مشارکت مرکز دانشگاه

 های مختلف ارتباطی صورت گیرد.از طریق کانال

 حوزه فناوری اطالعات:

ه ب دسترسیشود، نیازهای بالقوه سالمتی که توسط سیل ایجاد میپاسخ موثر به به منظور تصمیم گیری صحیح و  :45ماده

)شامل سالمندان، کودکان، مادران باردار، معلولین و  پذیرآسیب با تاکید بر گروههایمنطقه  سالمتی مردموضعیت پایه اطالعات

در مراکز هدایت و مدیریت عملیات دانشگاه ضروری لیزی، پناهندگان و مهاجرین( بیماران دیامبتالیان به بیماری های خاص ازجمله 

است. در این راستا و به منظور تبادل اطالعات اثربخش بین واحدهای متولی پاسخ، استقرار نظام یکپارچه اطالعات و ارتباط سامانه 

 هاو و بانک های اطالعاتی باید مورد توجه قرار گیرد. 

 مورد نظر ضروریهای اضطراری در محل برنامهسازی فعالمنظور بینی و هشدار سیل بههای پیشسیستم توسعهاستقرار و  :46هماد

بندی حوادث( ها اقدامات مشخص در هر یک از سطوح هشدار )مبتنی بر دستورالعمل سطحبوده و الزم است پیش از وقوع سیالب

تخلیه  ی از قبیلهایبرنامهرسانی گردد. تا بدین طریق در زمان وقوع سیل و بر اساس سطح هشدار اعالم شده، مشخص و اطالع

، مالحظات زمانی برای هامراکز آموزشی درمانی و بیمارستانازجمله تخلیه افقی و عمودی منطبق با معیارهای مشخص )اضطراری 

 ریزی و عملیاتی گردد.به موقع برنامه و سایر اقدامات تخصصی، های تخلیهپناهگاه تامین؛ ؛ تأمین آب شرب(تخلیه افراد و تجهیزات
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 وزه توسعه مدیریت و منابع: ح

الزم  ها،در مواجهه با سیالب رسانیلوازم و تجهیزات و تداوم خدمت، ذخیره سازی و توزیع تامین به منظور اطمینان از  :47ماده

د نیاز اقالم موربرآوردهای الزم به صورت سالیانه صورت گیرد و در هنگام وقوع سیل نیز تامین و توزیع پیش از وقوع سیالبها است 

 انجام شود. و با محوریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه ای و محلیمنطقه ارزیابی نیازهایمبتنی بر 

ای(، وارهماهسیم و های موبایل و بی، تلفنرادیو و تلویزیون )مانند موجود باتوجه به احتمال آسیب به سیستم های ارتباطی :48ماده

 ضروری است. با محوریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه چند الیهارتباطی  ها و تجهیزاتسیستم پیش بینی و تامین

ای و سازهای، غیرایمنی )سازه ارزیابیالزم است مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی آمادگی  در راستای ارتقای :49ماده

ه و با محوریت مدیریت توسعه منابع ها به صورت سالیانبیمارستانمراکز خدمات جامع سالمت، مراکز آموزش و درمانی و  (عملکردی

ورای شدبیرخانه ها ضمن ارسال به فیزیکی و امور عمرانی و همکاری معاونت های بهداشت و درمان دانشگاه انجام شده و نتایج ارزیابی

 های کاهش)با تمرکز بر برنامهای اصالحی هها و پروژه، مالک تدوین برنامهوزارتخانهسالمت در حوادث و سوانح سیاستگذاری 

 .در دانشگاه قرار گیرد (تخریب اموال و تجهیزات وپذیری آسیب

 الزم استو سایر مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی ها اورژانس، بیمارستانبه منظور سهولت دسترسی به مراکز  :50ماده

ت گرفته و در صورمورد بررسی قرار ورودی و خروجی کلیه مراکز با محوریت مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی مسیرهای 

به مراکز مورد  ها و تسهیل دسترسی مراجعیندر جهت اصالح آسیباقدامات الزم  ،حوادث آب و هوایی درپذیری این مسیرها آسیب

  بعمل آید. و پشتیبان همکارهای سایر سازمان مشارکتنظر با 

برق و  آب، استانداردهای تامین و ذخیره ، نظارت کامل بر رعایتامور پشتیبانی و رفاهیها موظفند با محوریت دانشگاه :51ماده

اده از استفای که گونههای اعتباربخشی و استانداردهای ملی و بین المللی داشته باشند. بهرا مطابق شاخص هاسوخت بیمارستان

، وجود ذخیره سوخت ژنراتورها حداقل برای یک ل دو دستگاه ژنراتور برق اضطراریحداقل دو شبکه انتقال برق شهری، وجود حداق

، خودکفایی سه روزه به برق مورد نیازبه منظور  UPS، وجود پریزهای برق ژنراتورهاتعمیر و نگهداری ارزیابی مستمر و هفته، 

 امکان پذیر گردد. ساعت 72اقل سازی آب برای استفاده حدذخیره

ها و به منظور تداوم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و حمایت ناشی از سیالب با توجه به وسعت خسارات و تلفات احتمالی :52ماده

 جبران خدمات و  هایو مکانیسم اضطراری شرایطبرای پاسخ و بهبود  اعتبارات الزمضروری است  از پرسنل ارائه دهنده خدمات،

های پزشکی، رایگان شدن های درمان، بازپرداخت هزینهجبران خسارات )از قبیل بیمه، مراقبت های طوالنی مدت، تخفیف هزینه

خدمات و...( با همکاری سازمان بیمه سالمت درنظر گرفته شده و در زمان مناسب اعتبارات الزم برای انجام این امور  تخصیص داده 

 شود. 

-0201صرفًا براساس دستورالعمل  یکیزیف یفضاها نیانتخاب زمدر راستای ایمن سازی ابنیه قبل از وقوع سیالبها باید  :53ماده

AR و با محوریت مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی  ردیصورت پذ( 15/7/1391/د مورخ 1172/202شماره  )موضوع نامه

م موارد اهستاد و دانشگاهها  از ساخت و ساز تسهیالت بهداشتی و درمانی و سایر ابنیه در مناطق مستعد سیل جلوگیری بعمل آید. 

 است:  زیربه شرح  لیس موضوعدر  نیانتخاب زم مکان یابی و قابل مالحظه در
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 خط الرأس تپه و خط القعر دره قرار نگرفته باشد. در  یشنهادیپ نیزم -

مربوطه از  یهامیکوه و بهمن قرار نگرفته باشد )حر زشیر ریدر مس ایو  لیرودخانه، مس میدر حر یشنهادیپ نیزم -

 استعالم شوند(.  صالحیمراجع ذ

 گردد.  یفن یبررس نیزم طیشرا تیوضع ،یبارندگ نیشتریو براساس احتمال ب یمنطقه بررس ریبگوزه آح -

   مطالعه گردد. نیآن بر زم یمنف راتیو تأث یبررس عتیدر طب افتهیصورت  یها یمنطقه، دستکار ریوزه آبگحدر  -

تمهیدات الزم به شرح  ،ی و ساخت ابنیه الزم است بر اساس دستورالعمل های موجودطراح اولیه، مطالعاتدر مرحله انجام  :54ماده

 قرار گیرد:مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه زیر مورد توجه 

  یطراحمرحله در  یعمران یهاپروژه ساتیها و تأسساختمان ت،یبه سا یروان سطح یاز ورود آبها یریجلوگ -

 نارو یبا فرض نفوذ آبها مارستانیب یرساختهایو ز ساتیکاهش خسارات وارده به تأس ایخسارت و  ایجاداز  یریجلوگ -

 و ساخت  یطراح مراحل در مارستان،یب ساتیو تأس هیابن ای تیبه درون سا یسطح

ه ب یروان سطح یبا فرض نفوذ آبها مارستانیب یرساختهایو ز ساتیتأس ،زاتیتجه یدهبرگشت به مدار و ادامه خدمات -

 و ساخت  یطراحمراحل در  مارستان،یب ساتیو تأس هیابن ای تیدرون سا

 نیانتخاب زم یهاپروژه با دستورالعمل طیشرا قیو تطب)پروژه های در حال احداث( در مطالعات و شناخت ساختگاه پروژه  :55ماده

(0201-AR  و پیوست بالیای طبیعی، توسط مشاور طراح پروژه )انجام شود. یبازنگر)دستگاه نظارت(  3مشاور فاز  یا( و حاًی)ترج 

توسط مدیریت توسعه منابع فیزیکی  ییراهکارها ،سیل در مواجهه با وقوع های در حال احداث رفع نقاط ضعف پروژه یبرا :56ماده

 پیشنهاد، تجزیه و تحلیل و بهترین گزینه اجرا گردد. از جمله این راهکارها می توان به موارد زیر اشاره نمود: و امور عمرانی

 ،یطب یازهاگ ستمیها، سبرق، ترانس یژنراتورها، تابلوها زلید رینظ یکیو الکتر یکیمکان ساتیتأس ،یاتیح یدستگاهها -

 نصب شوند.  نیزم در ارتفاع مناسب از سطحو نوع دستگاه  یبا توجه به کاربر لرها،یو چ گهاید

 یشده در بند قبل، از نوع کاوردار انتخاب شوند و کنترلرهااشاره یاتیح یدستگاهها یوکنترلرها یکیالکترون زاتیتجه -

 سطوح نصب گردند.  نیدر باالتر یکیمکان ساتیتأس

 .و در ارتفاع مناسب نصب شوند یفلز یشاس یبر رو زیها نپمپ رینظ یزاتیتجه -

ی با محوریت مدیریت توسعه منابع فیزیکالزم است  ،زاتیو تجه ساتیتأس ه،یبر ابن لیس ریتأث و کاهش برای مصون سازی :57ماده

از ) ییناربیز ساتیتأس ، تجهیزات وها ساختمانپذیر مشتمل بر فضاها، ضمن شناسایی نقاط آسیبو امور عمرانی ستاد و دانشگاهها، 

 ( و اعالم به ستاد پدافندو ... لرهایها و چمبدل ژن،یاکس یبرق، کمپرسورها، مولدها یترانسفورماتورها، تابلوها ژنراتورها، زلید لیقب

ه های سطحی و استفاده از کیسهای تخلیه آبکشی و الیروبی مسیرنظیر زهاثرات سیل )ه و یا کاهنده اقدامات پیشگیرانغیرعامل، 

های همکار )وزارت راه و شهرسازی، با مشارکت سازمان ،شن برای محافظت در مقابل آب، ایجاد سطوح و فضاهای قابل نفوذ و...(

 موجود صورت پذیرد.های شهرداری ها و...( و مطابق دستورالعمل
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 یاورژانس، مراقبتها هایبخش ری( نظیرسانو حساس )از نظر خدمت یاتیح یبراساس فضاها تیفضاها، اولو یسازدر مصون :1تبصره

 و ... خواهد بود.   ژهیو

بودن اکثر منابع موجود در  یاتیبا توجه به حتسهیالت و تجهیزات حوزه سالمت در مواجهه با سیالبها و  یآمادگ به منظور :58ماده

یرانه، شگیتعمیرات با اولویت نگهداشت پ و در تمامی مراکز نگهداشت یکار یندهایفرآ هیاصالح کل، 7مدیریت نگهداشت جامع سامانه

 انجام شوند.با محوریت مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه 

 یدانیم یبررس، الزم است تیسا رامونیاز پ یسطح یهاآب ریمسانحراف ل و یموجود از خطرات س یحفظ بناهابه منظور  :59ماده

ه مدیریت توسع با توجه به نکات زیر مورد توجه یروان سطح یو دفع آبها تیهدا یرهایمنطقه و مس ریو آبگ زیو کنترل حوزه آبر

 قرار گیرد: منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه

 دکنندهیکه تهد یادر منطقه )محدوده یسطح یآبها تیو هدا یآورجمع یرهایمس در صورت مسدود و یا تخریب -

و شورای سالمت دانشگاه  صالحیو ضمن اطالع به مراجع ذ یبالفاصله موضوع با دقت بررسباید (، خواهد بود تیسا

 .ردیصورت پذ مشکل، اقدام الزم جهت حل و فصل استان و شهرستان )در صورت نیاز(

 نیر ا...( د ایدانشگاه  مارستان،یبنا )ب طیو شرا یدر منطقه بررس لیو وقوع س دیشد بارشمختلف احتمال  یهابرنامه  -

 گردد.  لیو تحل هیو تجز یسازهیحادثه شب

به داخل  البیو ورود س وارهاید بیهمجوار( و تخر یها)از سمت پالک تیسا یوارهایاحتمال تجمع آب در پشت د  -

 گردد. یبررس تیسا

توسط مدیریت اقدامات زیر  است الزمجهت حفظ ابنیه موجود  تیبه داخل سا یسطح یآبهاممانعت از ورود در راستای  :60ماده

 مدنظر قرار گیرد:توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی 

و  یو ...( بررس وارید ایمانع  بی)نشت، نفوذ، تخر یرامونیپ یهاجداره قیاز طر تیبرنامه احتمال نفوذ آب به درون سا -

 گردد.   لیو تحل هیو تجز یو خروج از آن، بررس تیدستِ سا نییآب به پا تیمختلف هدا یراهکارها

و  ییشناسا ت،یرخنه آب به درون سا یها)از تمام اطراف(، نقاط ضعف و محل البیبا س تیبا فرض مواجهه سا -

 گردد.  لیو تحل هیو تجز شنهادیاز نفوذ آب پ یریمختلف جلوگ یراهکارها

 . دددرون آن لحاظ گر یو ساختمانها تیسا یبرا هیچند ال یپروژه، حلقه حفاظت طیبا توجه به شرا -

 گردد.   شنهادیو پ یمختلف مرمت موانع بررس یهانشت موانع ورود آب، برنامه ای بیبا توجه به احتمال تخر -

در  و یقرار خواهند گرفت بررس یاحتمال لیکه در معرض س تیسا یرامونیپ یوارهاید یداریو پا یاسازه تیوضع -

 . ارائه گرددجداره  تیرفع نقص و تقو هایموجود راهکارها و برنامه طیصورت مشاهده ضعف و نقص، با توجه به شرا

  یورود یرهایدر مس ریگسرعت شبه جادیدر همان بدو ورود اصالح گردد. با ا تیبه سا یورود یرهایمس یکد ارتفاع -

 شیافزا توانیرا م تیورود آب به سا یکد ارتفاع متر،یسانت 50 حدود تا ارتفاع، ریطول مس بسته به بعضاً  ،تیبه سا

 داد.  

                                                           
7 CMMS 
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)در صورت امکان از  تیدر اطراف حصار سا یسطح یآبها تیاکانال هد جادیبا ا ل،یدر معرض خطر س یهادر پروژه -

 .دادکاهش  یتا حدودرا  لیخطرات سمی توان (، نیاز داخل زم در غیر اینصورتو  رونیب

ن مختلف پیرامو شنهاداتیپو به منظور حفظ بناها در برابر اثرات سیالبها،  تیورود آب به درون سا ینیبشیدر صورت پ :61ماده

 لزیبرق، د یبند کردن اتاقهاآب یهاطرحاز قبیل  یساتیتأس و یاتیح یرساختهایبه داخل ساختمانها، ز نحوه ممانعت از ورود آب

نابع توسط مدیریت توسعه مراه حل  نیو بهتر ، بررسیفاضالب، مخازن سوخت و آب هیتصف ستمیژنراتورها، پست برق، موتورخانه، س

 .  گردد عملیاتیفیزیکی و امور عمرانی دانشگاه 

ها البسی در برابرها و...( ها، پمپ)تابلوهای برق، دیزل ژنراتورها، ترانس زاتیو تجه ییربنایز ساتیجهت محافظت سازه، تأس :62ماده

الزم است ضمن بررسی شرایط، راهکارهای مختلف از جمله موارد زیر بررسی و  بهترین  ،و کاهش آسیب در صورت ورود آب به فضاها

 انتخاب و عملیاتی گردد.توسط مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی  دانشگاه راهکار 

برق،  یهابرق، اتاق یو مهم مانند پستها یاتیح ساتیرفع خطر از تأس ،یساتیتأس یدر صورت ورود آب به فضاها -

ها را قطع و به کمک پمپاژ، آب اطراف دستگاه هیبرق کل توانیمنظور م نی. بدگیردقرار  تیو موتورخانه، در اولو زلید

 نمود.   هیها را تخلدستگاه

شود تا در  ینیبشیمشخص پ تیبا ظرف یمحل "اسیپ وی"مجموعه،  ریز یهابخش تیدر هر طبقه با توجه به اهم -

 باشند.  بخش ها قابل استفاده زاتیتجه، یاتیح ساتیتأس ریو سا یاتاق برق اصل زل،یصورت ورود آب به اتاق د

 ژهیو یهاو حساس بخش اورژانس و مراقبت یاتیح یهابخش زاتیبا تجه تیاولو، یپزشک زاتیتجه یسازمنیدر ا -

 .باشدیو ... م یاتیعالئم ح یتورهایالکتروشوکها، مان التورها،یونت رینظ

 یدر ارائه خدمات عاد یسخت ایبعضاً باعث بروز مشکل و  ،هابالیس در برابربناها  یسازمنیا یراهکارها نکهیباتوجه به ا :تبصره

خواهند  از مرکز هدایت و مدیریت عملیات لیهشدار خطر س افتیو منحصر به زمان در یراهکارها موقت یبرخ یخواهد شد، لذا اجرا

 بود.

 یاهستمیعملکرد و از کارافتادن سدر وارد ساختمان شد و باعث اختالل  لیس رانه،یشگیانجام اقدامات پ رغمیچنانچه عل :63ماده

 به سازه، با محوریت مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور خسارات واردهارزیابی بسته به شدت حادثه و  د،یگرد مارستانیب یساتیتأس

  ردد.گمبتنی بر نتایج ارزیابی خسارات بررسی و عملیاتی می ساتیو تأس زاتیمجدد تجه یاندازراهمربوط به اقدامات عمرانی دانشگاه، 

بهداشتی و درمانی و مراکز پیش بیمارستانی، ارزیابی خسارات وارد شده به زیرساخت های ها و برآورد هزینهبه منظور  :64 ماده

را حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ارزیابی خسارات گزارش نهایی  باید مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی کارشناسان

 ستاد وزارتخانه ارسال نمایند. دانشگاه و وقوع حادثه تهیه نموده و به مرکز هدایت و مدیریت عملیات 

مسئولیت نظارت بر  ی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیدانشگاهها روسایماده تهیه شده و  64تورالعمل مشتمل بر دساین 

 برعهده دارد.  در کلیه مرکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی )اعم از دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی( اجرای مفاد آن را 

 


